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XVIII. 

ZMĚNY 

STATUTU 

MASARYKOVY UNIVERZITY 

 

Článek 1 

Statut Masarykovy univerzity se mění takto: 

1. V čl. 12 odst. 2 se slova „vedoucím těchto pracovišť (ředitelům)“ nahrazují slovy 
„ředitelům těchto pracovišť“. 

2. V čl. 14 odstavec 1 zní: 

„1. Podmínky přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním 
programu, náležitosti přijímacího řízení a průběh studia jsou dány § 48 až 57 zákona, přílohou 
č. 4 s názvem Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním 
programu a způsob podávání přihlášek a Studijním a zkušebním řádem MU.“. 

3. V čl. 18 odstavec 2 zní: 

 „2. Způsob a postup při podávání a přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není 
součástí studia ve studijním programu, podrobnosti o konání těchto zkoušek, jejich průběhu a 
hodnocení stanoví Studijní a zkušební řád MU. Pravidla pro stanovení výše úhrady nákladů 
spojených s poskytnutím možnosti používat zařízení a informační technologie potřebné pro 
přípravu této státní rigorózní zkoušky podle odstavce 1 stanoví děkani fakult MU. Forma 
úhrady a splatnosti se zveřejní pro akademický rok nejpozději jeden měsíc před jeho 
zahájením.“. 

4. V čl. 28 odst. 4 písmeno h) zní: 

„h) Mendelovo muzeum.“. 

5. V čl. 30 odst. 2  se slova „vedoucí zaměstnanec“ nahrazují slovy „jeho ředitel“. 

6. V čl. 30 odst. 3  se zrušují slova „nebo vedoucím“. 

7. V čl. 32 odst. 2 písm. c) se zrušují slova „nebo vedoucí“. 

8. V čl. 33 odst. 9  se slovo „vedoucích“ nahrazuje slovem „ředitelů“. 
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9. V příloze č. 2 odst. 3 písmeno a) zní: 

„a)  Centrum jazykového vzdělávání 

dále jen „CJV“) je pedagogickým a vědeckým pracovištěm s celouniverzitní působností. Na 
všech fakultách MU rozvíjí znalosti odborného jazyka a akademických dovedností studentů 
nefilologických oborů ve vybraných světových jazycích. Na některých fakultách zajišťuje 
výuku latinského jazyka a latinské odborné terminologie a  výuku českého jazyka pro 
zahraniční studenty MU. Ve spolupráci s odbornými pracovišti realizuje také integrované 
kurzy cizího jazyka a odborného předmětu.  
V čele CJV stojí jeho ředitel.“. 

10. V příloze č. 2 odst. 3 písmena c) a d) znějí: 

„c)  Nakladatelství  

je účelovým zařízením s celouniverzitní působností. Posláním Nakladatelství je základní 
zabezpečení edice periodických a neperiodických publikací pro MU a vydávání výsledků 
vědecké činnosti MU.  
V čele Nakladatelství stojí jeho ředitel. 

d)  Archiv Masarykovy univerzity 

(dále jen „Archiv“) je vědeckým a odborným pracovištěm s celouniverzitní působností. Jeho 
posláním je všestranná péče o archiválie, jejich vědecké využití a zpracování.  
V čele Archivu stojí jeho ředitel.“. 

11. V příloze č. 2 odst. 3 písm. e) se slovo „vedoucí“ nahrazuje slovem „ředitel“. 

12. V příloze č. 2 odst. 3 písm. k) se za slovo „stojí“ vkládá slovo „jeho“. 

13. V příloze č. 2 odst. 3 písmeno l) zní: 

„l)  Mendelovo muzeum 

(dále jen „Muzeum“) je výukovým, vědeckým a odborným pracovištěm s celouniverzitní 
působností. Jeho posláním je provozovat a rozvíjet muzejní expozici věnovanou životu 
a vědeckému dílu J. G. Mendela, zajišťovat další tématické výstavy, propagovat výsledky 
výzkumu na MU, poskytovat zázemí pro výuku v tématicky souvisejících oborech studia na 
MU a podílet se na aktivitách univerzity v  oblasti vnějších vztahů, zejména vůči středním 
školám a mládeži.  
V čele Muzea stojí jeho ředitel.“ 
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14. V příloze č. 2 organizační schéma Masarykovy univerzity včetně nadpisu zní: 

 

„ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MU 

 
Fakulty  
 Právnická fakulta  
 Lékařská fakulta 
 Přírodovědecká fakulta 
 Filozofická fakulta 
 Pedagogická fakulta 
 Ekonomicko-správní fakulta 
 Fakulta informatiky 
 Fakulta sociálních studií 
 Fakulta sportovních studií 
Vysokoškolské ústavy  
 Ústav výpočetní techniky 
 Mezinárodní politologický ústav 
Univerzitní zařízení  
 Centrum jazykového vzdělávání 
 Správa kolejí a menz 
 Nakladatelství 
 Archiv Masarykovy univerzity 
 Centrum pro regionální rozvoj 
 Centrum zahraničních studií 
 Středisko pro pomoc studentům 

se specifickými nároky 
 Správa Univerzitního kampusu 

Bohunice 
 Univerzitní centrum Telč 
 Centrum pro transfer technologií 
 Institut biostatistiky a analýz 
 Mendelovo muzeum 
Rektorát  
“. 

15. V příloze č. 4 části první čl. 1 odstavec 1 zní: 

„1. Vysokoškolské vzdělání na MU se získává studiem v rámci akreditovaných studijních 
programů uskutečňovaných na MU, které jsou včetně jejich typu, členění na studijní obory, 
formy výuky a standardní doby studia, uvedeny na elektronické úřední desce MU.“. 
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16. Příloha č. 6 včetně nadpisu zní:  

„Příloha č. 6  
ke Statutu MU 

„POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM 

 

Část první 
Předmět úpravy 

Článek 1 
Úvodní ustanovení  

1. V této příloze jsou konkretizovány práva a povinnosti studentů a zaměstnanců MU 
spojených s výpočtem, výběrem a evidencí poplatků spojených se studiem na MU. 

2. Poplatky spojenými se studiem podle této přílohy se rozumí: 

a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 zákona (dále jen 
„poplatek za přijímací řízení“), 

b) poplatek za studium podle § 58 odst. 3 a 4 zákona, který zahrnuje: 

− poplatek za prodlouženou dobu studia (čl. 4), 

− poplatek za další studium (čl. 5), 

− poplatek za prodlouženou dobu studia v dalším studiu (čl. 6) 

c) poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 
odst. 5 zákona. 

Článek 2 
Vymezení některých pojmů 

1. Standardní doba studia uvedená u akreditovaného studijního programu, do kterého je 
student zapsán, je standardní dobou jeho studia; posuzuje se u konkrétního studijního 
programu samostatně a počíná dnem zápisu do studia. 

2. Řádným studijním programem se rozumí bakalářský nebo magisterský studijní program, 
v němž je zapsán a aktivně studuje student, který není absolventem bakalářského nebo 
magisterského studijního programu. 

3. Absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu se rozumí ten, kdo 
řádně ukončil studia podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona po 1. lednu 1999. 

4. Předcházejícím bakalářským studijním programem se rozumí bakalářský studijní program, 
na základě jehož absolvování byl student přijat do navazujícího magisterského studijního 
programu. 
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Část druhá 
Poplatek za přijímací řízení 

Článek 3 

1. Poplatek za přijímací řízení jsou povinni hradit uchazeči o studium v bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních programech akreditovaných na MU. 

2. Nezaplacením poplatku za přijímací řízení nesplnil uchazeč podmínky pro přijetí ke studiu, 
pokud děkan nestanoví jinak. 

3. Poplatek za přijímací řízení se hradí vždy ke každé podané přihlášce, pokud děkan 
nestanoví jinak. 

4. Poplatek za přijímací řízení činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 
zákona. 

 

Část třetí 
Poplatky za studium 

Článek 4 
Poplatek za prodlouženou dobu studia 

1. Poplatek za prodlouženou dobu studia je povinen platit student, který studuje 
v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle než je standardní doba tohoto 
studia (čl. 2 odst. 1) zvětšená o jeden rok. 

2. Pro posuzování prodloužené doby studia se k době odstudované v aktuálním studijním 
programu připočítávají rovněž všechna časová období odstudovaná studentem ve 
všech bakalářských nebo magisterských studijních programech ukončených jinak než řádně 
podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona, která nejsou souběžná se studiem v aktuálním 
studijním programu. Studoval-li student v určitém časovém období souběžně ve více 
takových studijních programech, připočítává se toto období vždy pouze jednou. Doba, po 
kterou bylo studium přerušeno, se nezapočítává. 

3. Poplatek za prodlouženou dobu studia činí za každých dalších započatých šest měsíců 
studia nejméně jedenapůlnásobek základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona, nejvýše 
však jednu polovinu základního normativu stanoveného ministerstvem na příslušný 
kalendářní rok pro studijní program, ve kterém je student zapsán.  

Článek 5 
Poplatek za další studium 

1. Poplatek za další studium je povinen platit student, který je absolventem bakalářského nebo 
magisterského studijního programu a studuje v dalším bakalářském nebo magisterském 
studijním programu. 

2. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o studenta  

a) který je absolventem předcházejícího bakalářského studijního programu (čl. 2 odst. 4), 
jenž aktuálně studuje v navazujícím magisterském studijním programu, nebo 

b) ve studijním programu, jenž začal studovat jako řádný studijní program (čl. 2 odst. 2), 
a v jehož průběhu absolvoval souběžné studium jiného řádného studijního programu, ve 
kterém nestudoval déle, než byla standardní doba tohoto jiného studia. 
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3. Poplatek za další studium činí za každý započatý rok studia nejvýše základ stanovený podle 
§ 58 odst. 2 zákona. 

Článek 6 
Poplatek za prodlouženou dobu studia v dalším studiu 

1. Poplatek za prodlouženou dobu studia je povinen platit student, který je absolventem 
a studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu déle než je standardní 
doba tohoto studia (§ 58 odst. 4 zákona). 

2. Výše poplatku podle odstavce 1 se stanoví podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 4 odst. 2 a 3. 

Článek 7 
Vstupní data pro stanovení poplatků za studium 

1. Vstupními daty pro stanovení povinnosti platit poplatek za studium jsou údaje: 

a) přímo vzniklé v matrice studentů (dále jen „studijní evidence“) na MU, 

b) předané z matrik studentů ostatních vysokých škol v České republice cestou 
ministerstva, 

c) doplněné a opravené na základě sdělení studenta. 

2. Právo zadávat data uvedená v odstavci 1 písm. a) a c) do studijní evidence mají pouze 
osoby pověřené správou osobních údajů studenta (dále jen „správce studijní evidence“). 

3. Student má právo bezprostředního přístupu ke svým údajům uvedeným v odstavci 1, není 
však oprávněn tyto údaje samostatně měnit. 

4. Student má právo požadovat od správce studijní evidence opravu údajů uvedených 
v odstavci 1 písm. a) a c) na základě podkladů, prokazujících správné znění těchto údajů. 

5. Student je povinen bez zbytečného odkladu upozornit na nesprávnosti, které zjistil ve svých 
údajích uvedených v odstavci 1. 

Článek 8 
Povinnost platit poplatek za studium 

Poplatek za studium se studentovi stanoví pro každé studium v bakalářském nebo 
magisterském studijním programu samostatně. 

Článek 9 
Vyměření poplatku za studium 

1. Děkan vyměří studentovi poplatek za studium v souladu s § 58 odst. 3 nebo 4 a podle § 68 
odst. 3 zákona za podmínek upravených touto přílohou do 30 dnů ode dne zjištění skutečnosti, 
že studentovi vznikla povinnost platit poplatek za studium. 

2. Podkladem pro rozhodnutí o vyměření poplatku za studium jsou vstupní data uvedená v čl. 
7 odst. 1, která je správce studijní evidence povinen nejméně jedenkrát v měsíci aktualizovat. 



Vnitřní předpisy Masarykovy univerzity  

 7 

Článek 10 
Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium 

1. Student má právo požádat o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium 
podle § 58 odst. 3 nebo 4 zákona, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí 
o vyměření poplatku za studium.  

2. Součástí žádosti podle odstavce 1 může být i žádost o snížení, prominutí nebo odložení 
splatnosti poplatku za studium z důvodů uvedených v čl. 15 odst. 3 Statutu. K žádosti je 
student povinen doložit podklady prokazující tyto důvody. 

3. Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium má vždy 
odkladný účinek pro splatnost tohoto poplatku. 

4. Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium se podává děkanovi. 
Ten může sám žádosti pouze vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit, jinak ji předá 
k rozhodnutí rektorovi. 

5. Rektor změní nebo zruší rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, které bylo vydáno 
v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem veřejné vysoké školy nebo její součásti. 

6. Rektor, i když nevyhoví žádosti studenta a rozhodnutí o vyměření poplatku za studium 
postupem podle odstavce 5 nezruší, může podle zásad stanovených čl. 15 odst. 3 Statutu 
prominout, snížit nebo odložit splatnost poplatku za studium. Žádostí studenta nebo 
případným stanoviskem děkana přitom není vázán. 

 

Část čtvrtá 
Poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce 

Článek 11 

Student studující ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je povinen platit 
poplatek podle § 58 odst. 5 zákona, který činí nejvýše 275.000,– Kč za jeden akademický rok. 

 

Část pátá 
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

Článek 12 
Stanovení výše poplatků spojených se studiem  

1. Konkrétní výši poplatků spojených se studiem pro příslušný akademický rok stanoví 
opatřením děkan po projednání v akademickém senátu fakulty, a to před termínem 
stanoveným pro podávání přihlášek ke studiu pro tento akademický rok. 

2. Výše poplatků spojených se studiem stanovená podle odstavce 1 je zveřejněna na úředních 
deskách jednotlivých fakult a rektorátu. 

Článek 13 
Splatnost poplatků spojených se studiem 

1. Poplatek za přijímací řízení je splatný nejpozději v den podání přihlášky ke studiu.  
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2. Poplatek za studium je splatný ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření 
poplatku.  

Článek 14 
Forma úhrady poplatků spojených se studiem 

Poplatek spojený se studiem se hradí zpravidla převodem na bankovní účet MU. 

Článek 15 
Disciplinární přestupek 

1. Porušení povinností stanovených v čl. 7 odst. 5 a nezaplacení vyměřeného poplatku za 
studium může být považováno za disciplinární přestupek podle § 64 zákona. 

2. Správce studijní evidence je povinen předložit děkanovi fakulty, která uskutečňuje studijní 
program, pro který je poplatek za studium vyměřován, podnět k zahájení disciplinárního 
řízení, a to ve lhůtě jednoho měsíce od uplynutí lhůty stanovené pro splatnost poplatku podle 
čl. 13. 

Článek 16 
Přechodné ustanovení 

Pokračuje-li absolvent bakalářského studijního programu ve studiu v magisterském studijním 
programu, který není akreditován jako navazující magisterský studijní program, ale 
z dlouhodobého záměru fakulty vyplývá, že může mít charakter navazujícího magisterského 
studijního programu, považuje se toto studium za rovnocenné studiu v navazujícím 
magisterském studijním programu pro účely této přílohy.“. 

17. V příloze č. 7 čl. 3 odst. 1 se slovo „(vedoucí)“ zrušuje. 

18. V příloze č. 9 část s názvem „Žezla“ zní: 

„1. Žezla 

Rektorské - délka žezla 125 cm, hlavici tvoří český lev se slovenským znakem na prsním 
štítku nad kalichem a moravskou a slezskou orlicí, zlacené stříbro, dřík zdoben záhnědami, 
autoři V. Rada a L. Bartoníček, 1938; 

Lékařské fakulty - délka žezla 107 cm, hlavici tvoří Aeskulapova hůl s hadem, zlacené 
stříbro a stříbro, dřík zdoben karneoly, autoři V. Rada a L. Bartoníček, 1938; 

Právnické fakulty - délka žezla 110 cm, hlavici tvoří alegorická postava Spravedlnosti 
s mečem na podstavci tvořeném koulí a liliovým kalichem, zlacené stříbro a stříbro, dřík 
zdoben růženíny, autoři V. Rada a L. Bartoníček, 1938; 

Přírodovědecké fakulty - délka žezla 111 cm, hlavici tvoří slunce s paprsky a kometou po 
levé straně a na prstenci měsíc s hvězdou, zlacené stříbro, dřík zdoben vltavíny, autoři V. 
Rada a L. Bartoníček, 1938; 

Filozofické fakulty - délka žezla 109 cm, hlavici tvoří páskový globus se sovou na rozevřené 
knize, zlacené stříbro, dřík zdoben ametysty, autoři V. Rada a L. Bartoníček, 1938; 

Pedagogické fakulty - délka žezla 106 cm, hlavici tvoří hořící pochodeň na základně 
miskovitého tvaru, zlacené stříbro, dřík zdoben umělými ametysty, autor E. Milén, 1950 
(zhotoveno 1967); 
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Ekonomicko-správní fakulty - délka žezla 113 cm, hlavici tvoří Merkurova přilba, zlacené 
stříbro a stříbro, dřík zdoben topasy, autor M. Vitanovský, 1995. 

Fakulty informatiky  - délka žezla  102 cm, hlavici tvoří mísa s Prométeovým ohněm, 
zlacený bronz, hlavice i dřík zdobeny jantary, autor J. Gargulák, 2007. 

Fakulty sociálních studií - délka žezla 106 cm, hlavici tvoří pohár jakožto interaktivní 
prostor mezi dvěma profily tváří, do víka zapuštěn broušený křišťál, zlacená mosaz, dřík 
zdobený almadyny a chryzoprasy, autor L. Joanidis, 2004. 

Fakulty sportovních studií - délka žezla 107 cm, hlavici tvoří medaile, na jejímž aversu jsou 
stylizovaná písmena F, S a S, a na reversu nápis KALOKAGATHIA, rámována vavřínovým 
věncem zdobeným chryzoprasy, zlacená mosaz, dřík ve tvaru pochodně, autor L. Joanidis, 
2006.“. 

19. V příloze č. 9 část s názvem „Řetězy“ zní: 

„2. Řetězy 

Rektora – Ø medaile 65 mm, averz: poprsí T. G. Masaryka zprava se jménem v opisu, revers: 
věnovací formule T. G. Masaryka s faksimilií jeho podpisu a datum 7. 3. 1935, zlatá směs, 
autor O. Španiel, 1935; 

Prorektora – Ø 65 mm, averz: shodný s rektorskou, revers: nápis Masarykova univerzita 
v Brně a střední státní znak 1. republiky, zlacené stříbro, autor O. Španiel, 1935; 

Děkana Lékařské fakulty – Ø medaile 65 mm, avers: poprsí J. E. Purkyně zleva se jménem 
s opisu, revers: Aeskulapova hůl s hadem a nápis Medicinae munus - scientia de vita humana, 
zlacené stříbro, autor O. Španiel, 1936; 

Děkana Právnické fakulty – Ø medaile 65 mm, avers: poprsí A. Bráfa zleva se jménem 
v opisu, revers: liktorské pruty se sekyrou a nápis Lex dura sed lex, zlacené stříbro, autor 
O. Španiel, 1936; 

Děkana Přírodovědecké fakulty – Ø medaile 65 mm, avers: poprsí G. Mendela zleva se 
jménem v opisu, revers: slunce s hvězdami a nápis In natura spes et veritas, zlacené stříbro, 
autor O. Španiel, 1936; 

Děkana Filozofické fakulty – Ø medaile 65 mm, avers: poprsí F. Palackého zleva se jménem 
v opisu, revers: nápis Svoji k svému a vždy dle pravdy, zlacené stříbro, autor O. Španiel, 
1936; 

Děkana Pedagogické fakulty – Ø medaile 65 mm, avers: poprsí J. A. Komenského zprava se 
jménem v opisu, revers: ruce předávající si hořící pochodeň a nápis Traditio lampadis, 
zlacené stříbro, autor V. A. Kovanič, 1966-1967; 

Děkana Ekonomicko-správní fakulty – Ø medaile 65 mm, avers: portrét K. Engliše se 
jménem v opisu, revers: nápis Výkonnost, hospodárnost, solidárnost, zlacené stříbro, autor 
M. Vitanovský, 1994. 

Děkana Fakulty informatiky – medaile oválného tvaru  120 x 90 mm, avers: portrét 
K.Gödela s faksimilií jeho podpisu, revers: ligatura písmen F a I, zlacený bronz, autor 
J. Gargulák, 2007.     

Děkana Fakulty sociálních studií  – Ø medaile 70 mm, dva profily hlavy a pohár, 
jednostranná, závěsná stopka je zdobena drahokamem (chryzopras), zlacená mosaz, autor 
L. Joanidis, 2004.     



Vnitřní předpisy Masarykovy univerzity  

 10

Děkana Fakulty sportovních studií  – Ø  medaile 65 mm, avers: stylizovaná písmena F,  
S a S, revers: nápis KALOKAGATHIA, zlacená mosaz, autor L. Joanidis, 2006.     

Závěsy medailí Právnické, Lékařské, Přírodovědecké, Filozofické, Pedagogické 
a Ekonomicko-správní fakulty (vlastní řetězy) jsou shodné. Tvoří je jednoduché obdélníkové 
články a kroužky, které se pravidelně střídají (odchylné je řazení prvků na originálním 
rektorském řetězu, kde po kroužku následují vždy dva články). Autory závěsů medailí jsou 
O. Španiel a J. Benda (1935).  

Závěs medaile (vlastní řetěz) Fakulty informatiky je tvořen články nepravidelných tvarů, které 
jsou propojeny dvojicemi kroužků. Řetěz je zdoben jantary. Autorem je J. Gargulák (2007).   

Závěs medaile (vlastní řetěz) Fakulty sociálních studií je tvořen dutými hranatými díly 
obdélníkového tvaru. Autorem je L. Joanidis (2004).   

Závěs medaile (vlastní řetěz) Fakulty sportovních studií je tvořen stylizovanými lístky 
vavřínového věnce. Autorem je L. Joanidis (2006).“. 

20. V příloze č. 9 část s názvem „Barvy fakult“ zní: 

„Barvy fakult 

Lékařská - červená 

Právnická - fialová 

Přírodovědecká - zelená 

Filozofická - modrá 

Pedagogická - oranžová 

Ekonomicko-správní - hnědá 

Informatiky - ostře šafránová (zlatožlutá) 

Sociálních studií - tmavozelená 

Sportovních studií – modrá a tyrkysová.“. 

Článek 2 

1. Tyto změny Statutu Masarykovy univerzity byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Masarykovy 
univerzity dne 3. prosince 2007. 

2. Tyto změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona 
o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., v. r.  

rektor 



Vnitřní předpisy Masarykovy univerzity  

 11

 


